
Co posadzić pod starymi świerkami?

Gatunek Kwitnienie Kolor kwiatów Kolor ozdobnych liści Wysokość
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VI-VII biały 40 cm

IV-V różowy 40 cm

V-IX karminowy 45 cm

V-VI różowy, czerwony 40 cm

IV-V niebieski 10-15 cm

V-VI niebieski 30-40 cm

V-VI niebieski 30-40 cm

III-IV, XI biały, różowy 30 cm

jasnozielony 50 cm

V niebieski wiśniowy 20 cm

V-VI niebieski różowo-purpurowy 10-20 cm

V-VI niebieski wielobarwny 10-20 cm

IV-V czerwony 30 cm

IV-V biały 15 cm

IV fioletowy 15 cm

Funkia (Hosta) VII-VIII biały lub fioletowy do 70 cm

IV-VII 30 cm

purpurowy 15-60 cm

V biały 20 cm

VI-VII biały 30 cm

III-V różowo-niebieski 10-30 cm

IV-V 20-30 cm

VI 30-60 cm

VI-VII kremowy 200 cm

VI-IX żółty 5 cm

IV-V żółty 5-20 cm

IV-V żółty 5-20 cm

V-VI biały 15-30 cm

Podagrycznik pospolity 'Variegatum' 
(Aegopodium podagraria)

jasnozielony z 
kremowym obrzeżem

Bergenia sercolistna (Bergenia 
cordifolia)

czerwonobrunatny 
jesienią

Bodziszek czerwony (Geranium 
sanguinrum)

Bodziszek korzeniasty (Geranium 
macrorrhizum)

zielony, czerwieniejące 
jesienią

Barwinek pospolity (Vincia minor)
Brunnera wielkolistna 'Variegata' 

(Brunnera macrophylla)
zielony z białym 

obrzeżem
Brunnera wielkolistna 'Jack Frost' 

(Brunnera macrophylla)
srebrzysty z zielonym 

unerwieniem
Ciemiernik biały (Helleborus niger)
Ciemiernik cuchnący (Helleborus 

foetidus)
od II do połowy 

lata
Dąbrówka rozłogowa 'Atropurpurea' 

(Ajuga reptans)
Dąbrówka rozłogowa 'Burgundy 

Glow' (Ajuga reptans)
Dąbrówka rozłogowa 'Multicolor' 

(Ajuga reptans)
Epimedium czerwone (Epimedium x 

rubrum)
Fiołek motylkowaty 'Albiflora' (Viola 

sororia)
Fiołek wonny (Viola odorata)

zielony, czasem z jasnym 
obrzeżem

Gajowiec żółty (Galeobdolon luteum)
żółty z 

czerwonymi 
plamami

Jasnota plamista (Lamium 
maculatum)

od IV do końca 
lata

ciemnozielony z białymi 
przebarwieniami

Konwalia majowa (Convallaria 
majalis)

Kosmatka śnieżna (Luzula nivea)

Miodunka ćma (Pulmonaria obscura)

Miodunka pstra (Pulmonaria 
saccharata)

czerwony, później 
fioletowy

ciemno zielony, często 
pokryte białymi plamami

Nawrot czerwonobłękitny 
(Buglossoides purpurocaeruleum)

czerwony, później 
niebieski

Parzydło leśne (Aruncus dioicus)
Poziomkówka indyjska (Duchesnea 

indica)
Pragnia kuklikowata (Waldsteinia 

geoides)
Pragnia syberyjska (Waldsteinia 

ternata)
Przytulia wonna (Galium odoratum)
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VI-VII żółtozielony zielony 30-45 cm

VII-VIII fioletowe 60-150 cm

IV-V biało-różowy 15-35 cm

III-V niebieski 10-20 cm

VIII-X jasnoróżowy 50-90 cm

V jasnożółty 30 cm

V 30 cm

KR
ZE

W
Y 

LI
ŚC

IA
ST

E V żółty 150-200 cm

V-VI biały 40 cm

VI-VII biały 300 cm

IV-V żółty ciemnozielone 100 cm

- - 30-100 cm
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- - 50 cm

- - 100 cm

- - 30 cm

- - do 100 cm

- - do 200 cm
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VII-IX czerwony 20-25 cm

V-VI jasnoróżowy niebiesko-srebrny 20 cm

III-IV 30-40 cm

VII-VIII biały zimą bordowy 10-15 cm

V-VI różowy lub biały 80-100 cm

III-IV biały 100 cm

V i VIII różowy 20-30 cm

Przywrotnik ostroklapowy (Alchemilla 
mollis)

Rutewka dwuskrzydłowa (Thalictrum 
dipterocarpum)

Tiarella Wherry'ego (Tiarella wherri) zielono-czerwony z 
brązowymi plamami

Ułudka wiosenna (Omphalodes 
verna)

Zawilec japoński (Anemone 
hupehensis)

Żywokost wielokwiatowy 
(Symphytum grandiflorum)

Żywokost wielokwiatowy 'Goldsmith' 
(Symphytum grandiflorum)

różowy, później 
biało-niebieski

jasnozielony z 
kremowym obrzeżem

Berberys Thunberga (Berberis 
thunbergii)

purpurowy, złotożółty, 
czerwony

Irga (Cotoneaster)

Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)

Mahonia (Mahonia aquifolium)
Trzmielina Fortune'a (Euonymus 

fortunei)
zielony z jasnym 

obrzeżem
Jałowiec Pfitzera (Juniperus x 

pfitzeriana)
Jałowiec wirginijski (Juniperus 

virginiana)
Mikrobiota syberyjska (Microbiota 

decussata)
świerk biały (Picea glauca)(ozdobne 

odmiany karłowe)
Świerk pospolity (Picea abies) 
(ozdobne odmiany karłowe)

Dabecja kantabryjska (Daboecia 
cantabrica)

Modrzewica pospolita 'Blue Ice' 
(Andromeda polifolia)

Wrzosiec krwisty (Erica carnea) purpurowy, 
fioletowy, biały

Golteria pełzająca (Gaultheria 
procumbens)

Kalmia szerokolistna (Kalmia latifolia)

Pieris japoński (Pieris japonica)
Borówka brusznica (Vaccinium vitis-

idaea)

Więcej: Co posadzić pod starymi świerkami?

http://poradnikogrodniczy.pl/co-posadzic-pod-starymi-swierkami.php
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